
REUNIÓ DE JUNTA AUS 

22 DE SETEMBRE DE 2010 
 

Assistents: Toni Solanas, Lluís Grau, Sergi López-Grado, Fidela Frutos, 

Josep Mª Sanmartín, Anna Manyes. 

 

Tema 1. Modificacions de pressupost 2010 per ajustar-lo a les activitats 

previstes fins a desembre.  

DESPESES inicial modificat

Despeses de funcionament
9148 AUS

Anna 1.100 €  1.100 €       

Viatges serveis professionals 100 €     100 €          

Menjars professionals 100 €     100 €          

Plus assistència 100 €     100 €          

Despeses de Projectes
Actes de Butxaca /Diàlegs

Cobertes Verdes J.Neila 200 €     350 €          
Cobertes Verdes S. Brenneisen 200 €     234 €          
Cobertes Verdes traducció 200 €     600 €          
Aïllaments Serveis professionals sense contracte 200 €     200 €          
Aïllaments Serveis professionals sense contracte 200 €     200 €          
Organització actes Anna 1.200 €  1.200 €       
Despeses ampliació d'horaris 229 €     229 €          

Difusió
Actualització web, publicació 

d'obra i articles d'opinió Alex 300 €     470 €          
Butlletins, organització material 

web Anna 1.000 €  1.000 €       
Donació de llibres 290 €          

TOTAL DESPESES 5.129 € 6.173 €       

INGRESSOS

quotes socis: 170 5.129 €  5.129 €       
patrocini 1.050 €       

TOTAL INGRESSOS 5.129 € 6.179 €        

Tema 2. S’acorda per unanimitat destinar els possibles remanents de 

pressupost anuals a la compra de llibres sobre sostenibilitat i posterior 

donació a la Biblioteca del CoAC. 



Tema 3. Acte sobre aïllaments. Davant la possibilitat que Rockwool patrocini 

exclusivament l’acte, es decideix ajornar la decisió i no centrar-se 

exclusivament en la llana mineral. Toni Solanas coordinarà la temàtica i els 

ponents per tal que sigui del màxim interès per als agrupats.  

Es fa pluja d’idees i sorgeixen temes com l’energia gris dels materials 

aïllants, el tancament de cicles, dubtes com la resistència a intempèria i 

xilòfags d’alguns materials naturals, o parlar de sistemes d’aïllament 

respecte al funcionament climàtic de l’edifici (interior o exterior, inèrcia, 

ponts tèrmics, etc.). 

Tema 4. Fira de sostenibilitat de La Massana. AuS ha rebut la proposta 

d’assistir a la Fira amb un stand, però es declina la invitació per poca 

disponibilitat. 

Tema 5. El FAD demana a AuS propostes d’activitats per a l’Arquinset 2011. 

Cal respondre abans del 15 d’octubre 

 

 

 


